Norsk Berner Sennenhund Klubb
Felles instruks gjeldende for NBSKs råd og komiteer, med unntak av
valgkomiteen
Råd og komiteer er en del av NBSK
1. Som tillitsvalgte i NBSK plikter alle medlemmer i råd og komiteer å følge lover,
regler og retningslinjer, og å gå foran som gode eksempler.
2. Mellom klubbens årsmøter er klubbens råd og komiteer i sin virksomhet
underlagt klubbens styre, og står ansvarlig overfor dette.
Styret har i perioden mellom årsmøtene fullmakt til å ta opp og eventuelt gjøre
om vedtak og beslutninger fattet av NBSKs råd og komiteer. Dette etter
drøftinger med angjeldende komité/råd.
3. Råd og komiteer er beslutningsdyktig når antall medlemmer sammen med
leder/nestleder utgjør minst 50 % av valgt antall medlemmer.
4. Vedtak/anbefalinger i komiteer/råd krever at minst halvparten av
komiteens/rådets tilstedeværende medlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet
har fungerende leder dobbeltstemme
5. Med henvisning til NBSK lover § 3-4 bokstav i blir komiteene og rådenes ledere,
sekretærer og kasserere valgt av årsmøtet.
Øvrige medlemmer oppnevnes av styret i samarbeid med valgkomiteen, se
lovene kap. 5.
På første komité-/rådsmøte etter årsmøtet, velger komiteene/rådene
representant og varamedlem til NBSKs samarbeidsutvalg. Melding sendes styret
senest to mnd etter klubbens årsmøtet.
Alle komiteer/råd skal avklare og fordele arbeidsoppgaver slik at de enkelte
vervene ikke blir en belastning for enkeltpersoner.
Etter å ha konferert med styret, kan komiteene/rådene knytte til seg
kompetansepersoner.
6. Med unntak av valgkomiteen, skal komiteene/rådene avholde møter minst en
gang i kvartalet, og protokoll føres over behandlede saker. Utskrift av protokollen
sendes til komiteens medlemmer og til styret. Komiteene er selv ansvarlig for
arkivering av materiale og sin korrespondanse. Telefon-/internettkonferanser
etterstrebes der hvor det er mulig og hensiktsmessig.
7. Komiteer og råd er ansvarlig for egen økonomi, herunder holde seg innenfor
godkjent budsjett. Komiteleder og kasserer plikter å gjøre seg kjent med
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klubbens økonomihåndbok og følge bestemmelsene i denne.
8. Komiteer/råd skal utarbeide årsrapport som beskriver og evaluerer aktiviteten
inneværende år og oversende denne til styret innen 15. januar.
Komiteer/råd har sammen med redaksjonskomiteen ansvar for å holde klubbens
aktivitetskalender på nettsiden oppdatert.
9. Råd og komiteer sender målsetting, aktivitets- og budsjettforslag for kommende
(inneværende) år til styret innen 15.januar.
10. Råd, komiteer og medlemmer av SU bør utnytte muligheten NBSKs pinsetreff gir
til å samordne og koordinere virksomhet. (skal dette med? SU møtes på andre
tider.
11. Dersom en komité eller et råd nedlegges, overføres eventuelle økonomiske
midler til styrets konto. Utstyr, arkiver og referater m.m. skal overleveres styret.

Vedtatt på årsmøte 18.4.2015.

